
Viu l’estiu 
al màxim!

activitats d’estiu 2021
De 15 a 18 anys
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Aquest estiu  
no et quedis a casa! 
Viu l’estiu al màxim!

Sortides i escapades del 29/06 al 30/07

Viu l’estiu al màxim!

•	 Sortides	d’un	dia
•	 Escapada	d’una	setmana
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Sortides i escapades 
de 15 a 18 anys

Sortides:

• Dimarts 29/06:		 Sortida	Tibidabo	 40	€
• Dijous 01/07:  Sortida	a	Platja	Banana 40	€
• Dimarts 06/07:  Sortida	a	Port	Aventura	 56	€ 
• Dijous 08/07:  Sortida	a	Water	World		 40	€

Escapades:

• Del 25 al 30 de juliol: Setmana	al	País	Basc		 450	€

*  Es cobraran per avançat 80€ en concepte de compra de bitllets. 
 Aquest impor t no serà retornable en cap cas.

Cal	un	mínim	de	15	inscrits	per	realitzar	l’activitat.	
Les	places	són	limitades,	i	s’assignaran	per	ordre	d’inscripció

Les sortides d’un dia es faran amb autocar; 
no farem servir el transport públic.

Vols	viure	l’estiu	al	màxim?
Hem	preparat	sortides	i	escapades	pensades	per	a	joves	de	15	a	18	anys	
que	vulguin	viure	un	estiu	intens	i	diferent.
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Setmana	al	País	Basc	

Del	25	al	30	de	juliol

Apunta’t	a	l’escapada	al	País	Basc!	

•	 Vols	aprendre	a	fer	surf?	Aquesta	és	la	teva	oportunitat!	
	 O	si	ja	en	saps,	vine	a	agafar	onades	al	mar	Cantàbric

•	 Descobrirem	Zarautz,	Zumaia,	Guetaria,	Tolosa,	San	Sebastian

•	 I	també	farem	caiac	i	altres	activitats

Serà	una	setmana	inoblidable	que	no	et	deixarà	indiferent!

Cal	un	mínim	de	15	inscrits	per	realitzar	l’activitat.	
Les	places	són	limitades	i	s’assignaran	per	ordre	d’inscripció

Viu l’estiu al màxim 
de 15 a 18 anys
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DADES	PERSONALS

Nom i cognoms      Data naixement      Curs actual

Nom pare      Telèfon i Correu electrònic

Nom mare      Telèfon i Correu electrònic

D’acord amb l’establert per la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que conté el present document seran incorporades a un 
fitxer propietat de l´Escola Ginebró SCCL , degudament registrat en l´Agència de Protecció de dades, i protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Aquestes 
dades únicament seran utilitzades amb la finalitat de prestació dels serveis escolars i no seran cedits a tercers. En qualsevol moment vostè podrà exercitar el seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-t’ho a l’adreça electrònica baixaginebro@ginebro.cat amb indicació de les seves dades.

De 15 a 18 anys

Dates

Escapada 
Al	País	Basc

INFORMACIÓ

Segueix algun règim alimentari especial?

Quin i per què?

Té dificultat a l’hora de menjar?

És al·lèrgic/a?   A què?

Altres informacions que la família consideri d’interès:

Talla de samarreta:

Sap nedar?   En cas negatiu, haureu de portar els accessoris necessaris per als dies de piscina i platja.

DETALL	INSCRIPCIÓ	(Marcar	amb	una	creu)

29 de juny

1 de juliol

6 de juliol

8 de juliol

25 al 30 juliol

Sortida 
Water	World

Sortida	
Port	Aventura

Sortida	
Platja

Sortida	
Tibidabo

Cal	un	mínim	de	15	inscrits	per	realitzar	l’activitat.	
Les	places	són	limitades,	i	s’assignaran	per	ordre	d’inscripció

FITXA	D’INSCRIPCIÓ	15-18	anys
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ADMINISTRACIÓ	MEDICAMENTS

Si durant la durada del casal, el nena o nena necessita prendre una medicació concreta serà necessari omplir un full específic 

per autoritzar-ne l’administració.

Aquesta autorització la podeu demanar directament a secretària o als responsables del casal.

En/Na		 	 	 	 	 	 	 	 												amb	DNI

Com	a	pare	/	mare	,	tutor	/tutora	de

Autoritzo:

Que el meu fill / filla pugui assistir a les sortides o excursions que es realitzin, previ coneixement

Que els responsables del Casal administrin al meu fill/filla antitèrmics quan la seva temperatura sigui igual o superior a 37,5ºC

Traslladar al meu fill/ filla en vehicle destinat a l’ús d’emergències (ambulància), en cas necessari

Que la imatge del meu fill o filla, pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats del casal i puguin ser 

publicades en els espais de comunicació de l’Escola Ginebró, (web i blog), i en filmacions destinades a difusió pública no 

comercial i en fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Que els responsables del Casal de l’Escola Ginebró, puguin prendre decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries 

adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.

Signatura

     , a  d    de 2021

Si No
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De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, l’ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. facilita la següent informació sobre 
Protecció de Dades:

Responsable
ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. | F58241191 | Domicili: C/ Joaquim Costa, s/n, 08450, 
Llinars del Vallès (Barcelona).

Finalitat
Gestió de les inscripcions a les activitats d’estiu organitzades per l’escola així 
com de les sortides i excursions que es realitzin, gestió del subministrament 
d’antitèrmics i els trasllats amb ambulància  

Legitimació
El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat 
que atorga en aquest document. 

Destinataris
No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització expressa.  

Drets
Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el 
dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del 
responsable. A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades en cas d'incompliment en el tractament de 
dades.

Conservació
El període de conservació de les dades serà el necessari la correcte prestació 
del servei.

L’ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. l'informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal. 

Per últim, l’ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. l'informa que en cas d'incompliment 
en el tractament de dades, vostè té dret a presentar una reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Signatura 

Carrer Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat

CLÀUSULA 
CONSENTIMENT 
ACTIVITATS 
D’ESTIU



El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web 
(adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats d’estiu.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, 
individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la 
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la 
direcció d’aquest centre demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos 
on aparegui l’alumne o alumna i hi sigui clarament identificable.

Nom i cognoms de l’alumne o alumna     
           
                                                  
DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne o alumna  

DNI/NIE/Passaport

Lloc i data

Carrer Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat

AUTORITZACIÓ 
DRET D’IMATGE 
CASAL D’ESTIU

Dades de l’alumne 
o alumna

Autorització Autoritzo que la imatge del 
meu fill o filla pugui aparèixer 
en fotografies o filmacions 
corresponents a les activitats 
d’estiu organitzades pel centre i 
publicades en pàgines web del 
centre, xarxes socials del centre 
i/o revistes publicades editades 
pel centre d’àmbit educatiu. 

Signatura: 
 

No autoritzo a que la imatge del 
meu fill o filla pugui aparèixer 
en fotografies o filmacions 
corresponents a les activitats d’estiu 
organitzades pel centre i publicades 
en pàgines web del centre, xarxes 
socials del centre i/o revistes 
publicades editades pel centre 
d’àmbit educatiu. 

Signatura: 



Carrer Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció de 
la Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període 
de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions 
necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen 
l’adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives 
d’higiene i prevenció.

NETEJA I DESINFECCIÓ
S’assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, 
espais i materials.

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE
Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació 
natural.

RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE
A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene 
que vetllarà pel seguiment d’aquestes mesures.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada a la 
COVID-19.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU
Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de 
positiu d’algun participant i/o membre de l’equip.

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI...
En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 
o s’ha estat en contacte amb persones afectades en el termini establert pel Dept. 
de Salut.

VENTILACIÓ DEL ESPAIS
Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al dia i es desinfectaran 
periòdicament.

TRANSPORT
Els alumnes i els monitors/es hauran de dur mascareta en els transports en 
autocar. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació 
entre els usuaris.

HIGIENE PERSONAL
Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene personal adequades, i facilitarem 
els productes i materials necessaris.

MESURES
PREVENCiÓ
COVID-19



 

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat


